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1. ACESSO À INFORMAÇÃO E TRANSFORMAÇÃO POLÍTICA 
A “onda” de normas sobre acesso e transparência na América Latina permite 
diminuir a segregação entre o cidadão e as esferas governamentais. O fenômeno 
surge no início dos anos 2000, como tentativa de consolidação de diretrizes do 
Banco Mundial, por meio do Programa das Nações Unidas para o Desenvolvimento 
(PNUD)1. Em 1990, apenas 13 países tinham normativas de acesso à informação 
e, em pouco mais de uma década, o número passa dos 702. Em 2009, a 
Organização dos Estados Americanos (OEA) ratifica a importância de tal tipo de 
regulamentação ao aprovar uma legislação-modelo, com um correspondente guia 
de implementação, a ser aplicado pelos países de nosso continente. A página da 
OEA tem uma seção dedicada à questão do acesso à informação, na qual é possível 
aceder a vários documentos oficiais da entidade, que permitem verificar a 
importância estratégica dada à questão, sobretudo a partir da segunda metade da 
década de 20003.  
Muitas especulações são feitas a respeito das boas intenções do Banco Mundial, e 
do PNUD, ao estimular a criação de marcos regulatórios nacionais sobre acesso à 
informação. As hipóteses vão desde o aprimoramento de mecanismos de controle 
da aplicação de empréstimos internacionais até a criação de grandes bases de 

 
* O presente texto representa a consolidação de ideias parcialmente apresentadas em diferentes 
momentos, ao longo de 2015: em julho, nas Jornadas Internacionales de Acceso a la Información 
(Uruguai); em setembro, no Seminário de Estudos da Informação (Brasil); em outubro, no Simposio 
Comunicación de la Ciencia y la Tecnología en América Latina (Chile); em novembro, em reunião 
com a Asociación Latinoamericana de Archivos (México). Agradeço as contribuições dos colegas 
presentes em tais ocasiões, Fabián Hernández, Márcia Lima, Margoth Mena, Mercedes de Vega, e 
à Darcilene Rezende. Esse trabalho foi realizado com o apoio do Conselho Nacional de 
Desenvolvimento Científico e Tecnológico (CNPq–Brasil). A versão original está no prelo para ser 
publicada na revista Res Pública (Portugual). 
1 Marcia Lima detalha melhor as implicações de tal processo para compreender a Lei de Acesso à 
Informação brasileira; ver: Marcia Lima, “O estatuto teórico epistemológico do direito à informação 
no contemporâneo: das dimensões aos limites”, Tendências da Pesquisa Brasileira em Ciência da 
Informação V 7 núm.1 (2014). 
2 Toby Mendel, Liberdade de informação: um estudo de direito comparado, 2ª ed. (Brasília: Unesco, 
2009), 3. 
3 Ver online: <http://www.oas.org/es/sla/ddi/acceso_informacion_documentos_referencia.asp>. 
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dados nacionais, big data, com tecnologia (e controle de acesso) de grandes 
corporações tecnológicas4. No Brasil, a troca de comando efetuada no Arquivo 
Nacional, em meados de fevereiro de 2016, alimenta os argumentos dessa última 
possibilidade. Um arquivista de carreira, formado em arquivologia, com mais de 20 
anos de experiência profissional em arquivos foi substituído, por questões políticas, 
por um empresário da informação, sócio por mais de dez anos de empresa 
especializada em suprimentos, insumos e serviços para arquivos, para a qual atuou 
como representante comercial na área tecnológica. Em entrevista anterior à posse, 
o novo gestor deixa explícito seu maior objetivo para a instituição, que é transformar 
o órgão responsável pela gestão dos documentos públicos nacionais em provedor 
de informações, por meio da tecnologia, a fim de disponibilizar documentos públicos 
digitalmente certificados5. Sem dúvida, a efetivação de tal proposta passa pela 
criação de um banco de dados gigantesco. 
A Aliança Global de Dados para o Desenvolvimento Sustentável é parte do 
planejamento estratégico das Nações Unidas para 2030 e pressupõe que governos 
adotem dados abertos no nível mundial. O movimento elaborou uma carta 
internacional6 que enfatiza, como um dos princípios técnicos, a interoperabilidade 
dos bancos de dados, o que, em escala internacional, é bastante complexo para ser 
executado por países e governos pouco avançados desde o ponto de vista 
tecnológico, podendo criar vínculos operativos de dependência em relação aos 
estados-membros capazes de fornecer suporte tecnológico. Não se trata, somente, 
da definição de requisitos operativos, porém do desenvolvimento de sistemas 
compreensivos e integrados, capazes, em uma escala global, de abranger a 
totalidade de dados dos países participantes. Outra ordem de problemas refere-se 
à necessidade de arquivos organizados, como condição essencial para a 
salvaguarda do valor probatório dos dados governamentais. A questão crucial é 
entender quem elabora, controla e gestiona tais dados – e a serviço de quais 
interesses –, já que a vinculação dessa ideia ao controle climático parece 
contradizer práticas ambientais de nações envolvidas, que em nada contribuem 
para o desenvolvimento sustentável. Também se percebe um descompasso entre 
a proposta e as práticas, equivocadas, relativas à organização arquivística dos 
documentos que testemunham as principais ações do Estado e ao acesso à 
informação nos países coordenadores do projeto7. 

 
4 Agradeço à colega Mercedes de Vega, diretora da Asociación Latinoamericana de Archivos e do 
Archivo General de la Nación do México, pela sugestão de abordar esse tema. 
5 Lilian Tahan, “Secretário de Cultura do DF no governo Abadia vai comandar o Arquivo Nacional”. 
Metrópoles, Brasília, 19, janeiro 2016. 
6 Ver online: <http://opendatacharter.net/who-we-are/>. 
7 A pesquisadora mexicana Carmen Menéndez, especialista em inteligência pública, por exemplo, 
critica a presidência do movimento, assumida por seu país, em 2014, já que no ranking global de 
governo aberto, o México figura apenas em uma posição intermediária; ver: Carmen Menéndez, 
“Gobierno abierto ¿para qué?”. Animal político. Ciudad de México, 29 outubro, 2015; ver também 
World Justice Project, Open Government Index: 2015 Report. (Washington, WJP, 2015).  
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O estudo das políticas de acesso à informação na América Latina, a despeito de ser 
um tema muito discutido na região8, apresenta bibliografia especializada escassa e 
pouco difundida. As bases conceituais das questões relativas ao acesso e à 
cidadania são forjadas fora da região e emanam de polos acadêmicos 
concentrados, em grande parte, na península Ibérica. Parte da produção acadêmica 
regional permanece concentrada nos próprios locais institucionais e é, 
quantitativamente, pouco expressiva, em comparação com outros temas 
correlacionados ao acesso à informação, tais como: políticas públicas e 
representatividade cidadã. Polos aglutinadores internacionais acabam por ter maior 
protagonismo no que diz respeito à bibliografia, sem, no entanto, levar em 
consideração as especificidades da esfera pública latino-americana e os 
imaginários nacionais. Pesquisadores regionais, para obterem algum nível de 
reconhecimento entre seus pares locais, são impelidos a se valerem da bibliografia 
internacional consolidada por aqueles protagonistas, sem conseguir dar a conhecer, 
em esferas mais amplas, os avanços locais; e desconhecendo, igualmente, a 
produção técnica e científica de outros grupos similares, dispersos em outros 
espaços latino-americanos. 
 
2. OS ARQUIVOS E O ACESSO À INFORMAÇÃO 
Como uma importante ferramenta, as leis de acesso e/ou transparência têm usos 
variados. Concebidas inicialmente para permitir um melhor controle sobre corrupção 
e usos indevidos da máquina pública, elas permitem o franqueamento de 
informações democraticamente e o empoderamento cidadão. A efetividade desses 
pontos é condicionada a ações sociais que ampliem a participação na esfera 
pública, que seja capaz de exigir e garantir a implementação de uma política pública 
de gestão documental das ações do estado, materializada em arquivos organizados 
e abertos. Os aparatos estatais latino-americanos criados pelas respectivas leis de 
acesso à informação e/ou transparência sempre estiveram inspirados em ações 
autônomas relacionadas à esfera judiciária. O perfil dos responsáveis pelo primeiro 
escalão dos organismos criados pela legislação é de juristas e procuradores, nunca 
de administradores, gestores ou arquivistas. Os documentos e resoluções da OEA 
estão estruturados sob o princípio das cortes de direito, havendo raras menções 

 
8 Por “região” entende-se aqui a América Latina, no sentido de sua atual identidade cultural e 
geopolítica, independentemente de questões idiomáticas. Alguns autores têm se valido de outras 
terminologias para expressar o mesmo conceito, tais como "América Latina e Caribe" (Internacional 
del Conocimiento, Compromiso intelectual 2010: compromiso de la intelectualidad con sus pueblos 
en el bicentenario, Santiago de Chile, IdC, 2010), ou “Nuestra América” (Eduardo Devés-Valdés, “10 
proposiciones sobre redes intelectuales en América Latina”. Diálogos en Red: Nuestra América V1 
(2014) 98. A rede Diálogos en Mercosur (DM), no encontro de redes que realizou na Colômbia em 
2014, adicionou a expressão "Europa Latina" como complemento, para indicar o aporte de 
pesquisadores ibéricos utilizando todos os termos em conjunto com "Nossa América": "Encuentro de 
Redes Académicas e Investigativas en América Latina, el Caribe y Europa Latina: la construcción de 
Solidaridad en Redes de Investigadores de Nuestra América" [grifo nosso]. 
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aos arquivos como entes responsáveis pela custódia e pelo acesso aos documentos 
comprobatórios das informações para as quais se deseja elaborar políticas públicas 
de gestão e acesso. A correlação entre a aprovação de normativas de acesso à 
informação e os arquivos também tem importantes reflexos na formação profissional 
de arquivistas e na ampliação de curso mantidos por universidades públicas9.  
A comparação entre a lei brasileira de acesso à informação10 e a lei colombiana 
equivalente11 permite melhor compreender as perspectivas quanto ao acesso, à 
transparência e aos arquivos. Ambas foram aprovadas tardiamente, após 2010, 
quando a maioria dos países da região já tinham leis equivalentes. Ambas 
complementam normativas anteriores que, isoladamente, permitiam o exercício de 
alguns direitos relativos ao acesso e/ou à transparência, mas que, no entanto, não 
podiam representar uma diretriz nacional para o tema. 
A lei brasileira, de novembro de 2011, foi gestada no âmago da controladoria jurídica 
do Brasil, sem relacionar diretamente a gestão das informações aos documentos e 
aos arquivos que as contêm, com autenticidade necessária para produzir provas. 
Cabe ao gestor das informações responsabilizar-se pela qualidade das mesmas, 
estruturando seu próprio sistema probatório, de modo independente. Sua 
responsabilidade restringe-se às informações e não aos documentos que as 
contêm, utilizando o conceito de transparência ativa, ou seja, cabe ao gestor público 
se antecipar e disponibilizar publicamente informações que possam ser de interesse 
geral. No texto da lei brasileira há apenas duas menções aos arquivos. A primeira 
aborda o arquivamento de informações, não de documentos (art. 4, inciso V). A 
outra se refere ao direito de obter informações que estejam em documentos de 
órgãos e entidades, independentemente de estarem ou não em arquivos públicos 
(art. 7, inciso II). Essa última acepção libera os órgãos públicos de manterem seus 
documentos organizados em arquivos públicos, desde que consigam disponibilizar 
as informações necessárias. A lei brasileira é caracterizada como uma lei de acesso 
à informação e o termo “transparência” é utilizado no sentido de ampliar o 
conhecimento público das ações do estado, compreendendo que o acesso leva à 
transparência.  
A lei brasileira, que tem 47 artigos, utiliza o termo “arquiv” duas vezes, “transpar” 
aparece em sete ocasiões e “acess” tem 72 ocorrências. O decreto que regulamenta 

 
9 María Cristina Betancur Roldán e André Lopez, “Aportes metodológicos para conocer la formación 
archivística en América Latina: punto clave para el avance social del acceso a la información y de 
los derechos ciudadanos”. Archeion Online, V1 (2013), 77. 
10 Brasil, “Lei nº 12.527 de 18 de novembro de 2011. Regula o acesso a informações previsto no 
inciso XXXIII do art. 5º, no inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição Federal; 
altera a Lei no 8.112, de 11 de dezembro de 1990; revoga a Lei nº 11.111, de 5 de maio de 2005, e 
dispositivos da Lei nº 8.159, de 8 de janeiro de 1991; e dá outras providências”. Diário Oficial da 
União, Brasília, 18 novembro, 2011. 
11 Colombia, “Ley nº 1712 de 6 mar 2014 por medio de la cual se crea la ley de transparencia y del 
derecho de acceso a la información pública nacional y se dictan otras disposiciones. Diario Oficial, 
Bogotá 6 março, 2014. 
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a lei de acesso, publicado no ano seguinte, não altera o panorama de desvinculação 
entre as informações e os arquivos; apenas atribui ao Arquivo Nacional (AN) – e 
aos respectivos arquivos permanentes, em cada esfera, no caso de órgãos não 
afetos à jurisdição do AN – a obrigatoriedade de receber documentos que sejam de 
valor permanente e/ou de alto interesse histórico12.  
A lei colombiana, de março de 2014, desde sua conformação inicial teve forte 
influência das diretrizes do Archivo General de la Nación (AGN), fazendo com que 
esse órgão tenha um papel preponderante para a efetivação e aplicação da lei. O 
princípio de transparência ativa também é adotado, com o diferencial de que, nesse 
caso, os órgãos são obrigados a publicizar documentos e arquivos referentes às 
atividades rotineiras e não somente informações deles extraídas (art. 3). Os entes 
sujeitos à normativa, para seu pleno atendimento, se vêm obrigados a implementar 
procedimentos arquivísticos (art. 4), devendo os quadros de classificação estar em 
conformidade com as normativas do AGN (art. 12). A criação, por cada órgão 
público, de uma relação completa do tipo de informação de que é possuidor não é 
apenas obrigatória, como também deve adequar-se aos padrões tanto do Ministério 
Público, como do AGN, incluindo tabelas de temporalidade e inventários (art. 13). 
Em obediência à lei, os órgãos foram obrigados a implementar um programa de 
gestão documental, pautado em recomendações do AGN, entre outras entidades, 
com relação ao tema (art. 15). Cada órgão é obrigado a assegurar que nas 
respectivas entidades existam procedimentos para criação, gestão, organização e 
conservação dos arquivos, obedecendo, é claro, às diretrizes do AGN; ou seja, 
manter os arquivos organizados é uma obrigação, mais do que uma opção (art. 16). 
Por fim, a lei indica os seis entes responsáveis pela elaboração da política pública 
de acesso à informação, incluindo entre eles, o AGN. A lei colombiana é 
caracterizada como uma lei de transparência, cuja consecução depende do acesso 
à informação, sendo que este tem que estar, necessariamente, correlacionado aos 
documentos de arquivo e, portanto, tem suas pautas definidas e acompanhadas 
pelo órgão que detém tais competências: o AGN. A lei colombiana tem 33 artigos e 
utiliza o termo “archiv” doze vezes, “transpar” aprece em nove ocasiões e “acces” 
tem 47 ocorrências. 
A comparação é importante para que se possa compreender que o simples 
estabelecimento de marcos legais para acesso à informação — apesar de ser 
condição sine qua non — é insuficiente para impulsionar uma efetiva transformação 
nas relações entre cidadãos e Estado, capaz de culminar em um efetivo e 
democrático controle dos primeiros sobre o último. O potencial de modificação 
passa pelo empoderamento institucional dos arquivos como agentes garantidores 
da estabilidade e autenticidade das informações públicas, ao manter indissociado 

 
12 Brasil, “Decreto nº 7.724 de 16 de maio de 2012. Regulamenta a Lei no 12.527, de 18 de novembro 
de 2011, que dispõe sobre o acesso a informações previsto no inciso XXXIII do caput do art. 5º, no 
inciso II do § 3º do art. 37 e no § 2º do art. 216 da Constituição”. Diário Oficial da União, Brasília, 16 
maio, 2012; art. 40 e art. 59, § 4º. 
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seu vínculo probatório com os documentos que as contêm. A efetiva transparência 
é dar aos cidadãos informações arquivísticas sistemáticas, estruturadas e 
consistentes – tal como prevê a legislação colombiana –, como defendemos em 
texto anterior13. Tais informações são geradas natural e constantemente como 
reflexo das ações realmente desempenhadas pelo Estado e seus entes e a 
instituição responsável pela gestão, armazenamento, organização e difusão disso 
é, desde a antiguidade, denominada “arquivo”. 
Somente com um sistema de arquivos eficaz, protagonista de uma política de 
transparência e acesso à informação e capaz de promover ações de educação 
patrimonial, é possível multiplicar a quantidade de atores capacitados a interatuar 
com o Estado, que tenham condições de pesquisar sobre suas ações, ao ter 
consciência de quais informações pode exigir. Nesse cenário, pode-se afirmar, sim, 
que a democratização do acesso à informação é capaz de transformar o ambiente 
político, desigual e dependente, da América Latina. 
 
3. CAPACITAÇÃO DE ATORES E PRODUÇÃO DE CONHECIMENTO 
A capacitação de tais atores passa por uma transformação radical na cadeia de 
produção de conhecimentos formais, mudando o foco para a produção colaborativa, 
a formação de novos protagonistas e a vinculação social. A pesquisa colaborativa 
em rede, para tais atores – e, por extensão, para a área das Políticas Públicas na 
América Latina – é crucial para que a atual prática intelectual de paráfrases 
científicas14 possa ser transformada em inovação, calcada na realidade local. A 
expressão "atitude de rede"15 tem norteado as ações da rede Diálogos en Mercosur 
(DM)16 e representa a necessidade do trabalho colaborativo, integrado, 
multidisciplinar, desvinculado de interesses nacionais e comprometido com a 
transformação social para o avanço científico, sobretudo na América Latina17. É 
fundamental que se consiga sistematizar informações sobre recursos bibliográficos 
produzidos no âmbito da América Latina, relacionados às diferentes áreas de 
conhecimento, porém, com interesse especial em políticas públicas e cidadania. O 
trabalho em rede potencializa a produção colaborativa de conhecimento ao 
credenciar novos protagonistas e demais atores. A democratização dos saberes 
passa, então, a ser fruto de mudanças no modo de produzir saberes e, ao mesmo 

 
13 André Lopez, “Archivos y ciudadania: el acceso a la información pública”. Revista General de 
Información y Documentación, núm 21 (2011), 262. 
14 Nos referimos à prática de extensas sessões nos trabalhos acadêmicos destinados, unicamente, 
a resumir ideias de autores já consolidados na área, sem dialogar efetivamente com eles, não 
apresentando novos pontos de vista. 
15 Segundo Carlos Túlio Medeiros “(...) trabalhar em Rede é: desenvolver uma articulação, antes de 
tudo, em Equipe; é procurar desenvolver um trabalho coletivo; é, definitivamente, agregar pessoas, 
o que nos leva ao (...) papel da sinergia” (Carlos Medeiros, “O papel da confiança no trabalho em 
Rede”. Diálogos em Red: Nuestra América, V1 (2014), 36-37). 
16 Ver online: <http://www.dialogosenmercosur.org/>. 
17 Carlos Medeiros, “O papel da confiança no trabalho...” 
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tempo, impulsiona novas transformações18. Os novos conhecimentos tendem a criar 
novos espaços de legitimação, menos dependentes das instituições tradicionais de 
legitimação do conhecimento. Em tal processo as novas tecnologias da informação 
e comunicação (TIC) passam a ter um papel vital. 
O avanço da área das Políticas Públicas na América Latina, e a possibilidade de 
transformação social, impõem que se logre criar e consolidar vínculos entre os 
diferentes pontos isolados. As redes científicas já demonstraram, no passado, 
resultados positivos de seu potencial gregário e hoje, com a ampla disseminação 
das TIC, a tarefa torna-se menos árdua e os resultados podem ser mais eficazes. 
Somente uma atitude de rede é capaz modificar a atual relação de hegemonia 
quanto à produção – e apropriação – de conhecimentos.  
Hoje, alguns centros mais fortes assumem o protagonismo científico e, 
consequentemente, o poder de legitimar conhecimento e de definir práticas e 
modelos. Em paralelo, os grupos menores ou isolados, para serem credenciados 
como players neste cenário, estão fadados a reproduzir a bibliografia hegemônica, 
conformando-se com o restrito espaço que lhes sobra para difusão de 
conhecimentos próprios. No âmbito das práticas da padronização científica, o 
processo pode ser bem compreendido na América Latina, que vem, há anos, 
buscando adaptar-se às diferentes normas e metas de produtividade científica, 
estabelecidas e renovadas fora da região, sem construir, no entanto, práticas 
comuns. Os sistemas de referenciarão e apresentação de textos e trabalhos 
científicos, por exemplo, oscilam entre diferentes padrões, que vão desde os 
populares APA e Vancouver até sistemas especialmente criados para esta ou 
aquela publicação. O mais próximo de uma norma regional é a ABNT, embasada 
na ISO, cujo adjetivo “brasileiro”, de partida, rompe com qualquer possibilidade de 
integração com outros países. A falta de definição coletiva e a vinculação a modelos 
externos concorrem para aumentar o isolamento interno e a dependência de um 
ponto central externo.  
Os vizinhos Brasil e Uruguai, por exemplo, continuam investindo esforços na criação 
de normas próprias de descrição arquivística, ambas inspiradas na norma geral do 
Conselho Internacional de Arquivos (ICA), a ISAD(g), abdicando de buscarem 
práticas e soluções comuns. Nesse sentido, só há comunicação através da 
intermediação do comitê internacional, presidido por arquivistas alheios à realidade 
latino-americana e à história político-administrativa comum com a península ibérica 
(o que influencia fortemente o panorama da produção documental). Atualmente a 
coordenação do comitê de descrição é composta por um estadunidense, que a 

 
18 A ideia de construção do saber é utilizada neste texto em um sentido amplo, que envolve não 
apenas os processos de construção de novos conhecimentos, porém perpassa os canais e ações 
de divulgação, compartilhamento e reformulação, bem como os espaços (simbólicos, institucionais 
e físicos) de legitimação de tal conhecimento. Nesse texto o enfoque volta-se para o saber científico, 
embora a noção contemple outros saberes. 
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preside, um romeno, um britânico e uma francesa19. O problema não está apenas 
no fato de Brasil e Uruguai conversarem institucionalmente sobre descrição 
arquivística apenas indiretamente, mas também na ausência de diálogo desses 
países com outros da região que ainda não têm uma versão nacional da norma do 
ICA institucionalizada.  
Na dinâmica do burro e da cenoura20, os grupos com menos visibilidade, ao realizar 
esforços contínuos para adequar-se a diferentes standards sobre os quais não têm 
influência, acabam por sempre estar aquém do mínimo21, não sobrando disposição 
para conhecer a produção de seus pares, igualmente coadjuvantes, o que resulta 
em uma condição de isolamento – e alienação –, por falta de opção. Críticas 
similares podem ser consideradas em relação à efetivação da interoperabilidade de 
bases, prevista na Aliança Global de Dados para o Desenvolvimento Sustentável.  
 
4. AS REDES E A TRANSFORMAÇÃO SOCIAL POR MEIO DA CIÊNCIA. 
Entende-se que a modificação nas relações de poder quanto à produção científica 
é condição sine qua non, ainda que insuficiente, para que a transformação social 
possa ocorrer e alterar o quadro histórico global de dependência em que se 
encontra a América Latina. As redes permitem a validação de velhos saberes 
tradicionais e a renovação, a partir do reconhecimento de novos protagonistas. Os 
saberes passam a ser reconstruídos dinamicamente, sob a perspectiva do 
reequilíbrio das relações de poder, incorporando novas questões à pauta de 
trabalho, bem como reposicionando antigos problemas. O almejado equilíbrio das 
relações de poder passa por uma forma colaborativa de construção de saber, feita 

 
19 Daniel Pitti et al., “Experts group on archival description: interim report”, em Girona 2014: Archivos 
e Industrias Culturales, ed. International Counclil on Archives (Girona: Ajuntament de Girona, 2014). 
20 Trata-se de metáfora relacionada à prática amarrar sobre um burro uma vara longa com uma 
cenoura pendurada, para que ele ande para frente buscando, em vão, alcançar o alimento. A alegoria 
foi forjada em conjunto com Gabriel Betancor Quintana, responsável pela gestão de documentos 
fotográficos das Ilhas Canárias, em sessão do Congresso Internacional do ICA de 2014, sobre a 
necessidade de adaptação da descrição ao formato Europeana (não-arquivístico, embasado na 
plataforma biblioteconômica Dublin Core) para poder ter documentos inseridos no portal europeu. A 
alegoria indica a frustração de sempre haver, para os grupos menos hegemônicos, a necessidade 
de constantes adaptações a requisitos impostos por novos standards, forjados a partir de práticas e 
necessidades alheias a tais grupos.  
21 No caso das Ilhas Canárias, é estarrecedor observar como uma província de um estado europeu, 
mesmo após empreender notáveis esforços para a adequação de seu patrimônio fotográfico aos 
standards do ICA, continua estando impedida de participar da Europeana por necessidade de 
empreender ainda mais esforços de adaptação normativa. Para uma breve descrição do patrimônio 
fotográfico canário ver: Gabriel Betancor Quintana, “175 años de fotografía en Canarias; Gran 
Canaria: 15 años de gestión de su patrimonio fotográfico (1999-2014)”, em Girona 2014: Archivos e 
Industrias Culturales, ed. International Counclil on Archives (Girona: Ajuntament de Girona, 2014). 
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desde (e para) a América Latina, fortemente ligada à busca de almejadas mudanças 
sociais e econômicas, impulsionadas por novos saberes científicos22. 

As TIC ganham importância, hoje, ao ultrapassar a questão do acesso, 
tornando-se ferramentas para a democratização dos meios de produção, circulação 
e legitimação de conhecimento. As novas redes sociais possibilitam a 
transformação das formas de relacionamento colaborativo, ao permitirem a inserção 
de novos atores no processo e ao converterem-se em canais de compartilhamento 
e reformulação de ideias, e de articulação de ações23. A produção do saber em 
redes pode provocar mudanças no cenário de defasagem econômica e social latino-
americana. O paralelo metafórico com a geopolítica acaba por estimular posturas 
que podem ser qualificadas como “miradas desde el Sur”24. A gestão da informação 
e o acesso são essenciais para a viabilidade e a sobrevivência das redes.  
Hoje, o acesso à informação relaciona-se à exploração das potencialidades dadas 
pelas novas TIC e seu uso com vistas à democratização do conhecimento, em uma 
perspectiva transformadora da sociedade, buscando a redução das desigualdades. 
A chamada “Comunicação 3.0”, segundo Ortega Mohedano, é interativa, social, 
colaborativa, imediata, audiovisual e passível de ser tocada por todos, 
transformando as sociedades25. A ampliação do acesso aos novos meios de 
produção e circulação de conhecimento, nesse contexto, tem levado a 
transformações não só na circulação de ideias, mas também nos processos de 
construção do saber, inclusive na esfera da legitimação de conhecimentos 
científicos. A mudança não está apenas na facilidade de acesso aos meios técnicos, 
mas, sobretudo, nas novas formas de relacionamento colaborativo que ganham 
espaço nas novas redes de conhecimento, muito menos hierarquizadas e 

 
22 Em trabalhos anteriores está melhor exemplificada essa compreensão sobre o potencial 
transformador das redes sociais na circulação de ideias e produção de novos saberes; ver: André 
Lopez e Darcilene Rezende, “Limites e necessidades para formalização de redes científicas”. 
Diálogos em Red: Nuestra América, V1 (2014); André Lopez, “La estructuración de redes 
académicas: cinco puntos fundamentales para el acceso a la información”. Perspectivas em Gestão 
& Conhecimento, V4 (2014) e André Lopez, “Réseaux sociaux et accès à l'information: nouveaux 
modes de production, de circulation et de légitimation de la connaissance.”, em Circulation des 
savoirs et reconfiguration des idées: perspectives croisées France-Brésil, ed. Laurence Dahan-Gaida 
(Villeneuve d'Ascq: Presses Universitaires du Septentrion, 2016) 239-253. 
23 Sobre o tema das redes, ver o texto clássico de Manuel Castells, A sociedade em rede (São Paulo: 
Paz e Terra, 1999), e sua posterior atualização (Manuel Castells e Gustavo Cardoso, A sociedade 
em rede: do conhecimento à acção política. (Lisboa: Casa da Moeda, 2006). Para uma discussão do 
poder de transformação das redes ver, por exemplo, Augusto de Franc,. “Uma introdução às redes 
sociais”. Política Democrática, núm. 23 (2009) 99 
24 David Altman, “La institucionalización de la ciencia política en Chile y América Latina: una mirada 
desde el sur”. Revista de Ciencia Política, núm. 25 (2005) 3. 
25 Félix Ortega Mohedano, “Prólogo”, em Nuevos medios; nueva comunicación: libro de actas del II 
Congreso Internacional de Comunicación 3.0, eds. Félix Ortega Mohedano e Laura Cardeñosa 
Tejedor (Salamanca: USAL, 2011, 13). Ver também, outros exemplos de estudos sobre o tema em: 
Félix Ortega Mohedano e Laura Cardeñosa Tejedor, (eds.), Nuevos medios; nueva comunicación: 
libro de actas del II Congreso Internacional de Comunicación 3.0 (Salamanca: USAL, 2011). 
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centralizadas que as antigas redes baseadas no tradicional sistema de 
comunicação vertical. A produção de conhecimento tem conquistado novos canais 
e ações de divulgação, compartilhamento e reformulação, além de novos espaços 
(simbólicos, institucionais e físicos) de legitimação.  
A produção do saber em redes está se tornando um fenômeno com capacidade 
potencial para provocar mudanças no histórico cenário de disparidade econômica e 
social existente entre os países ricos e as regiões latino-americanas. A proporção 
do avanço estará relacionada não apenas à qualidade e abrangência dos saberes 
gerados, mas também à inserção e legitimação de novos protagonistas e novos 
pontos de vista. A gestão e o acesso eficaz às informações são componentes 
essenciais para a efetividade das redes, que necessitam contar com ações 
sistematizadas de registro, como instrumentos de viabilidade e garantia de 
sobrevivência.  
Mesmo sendo um processo historicamente iniciado no século XIX, a produção do 
conhecimento científico em rede assume, hoje, conotações distintas, mudando o 
paradigma do fazer ciência, relacionando a atividade não apenas ao "progresso" 
social, porém aos espaços nacionais nos quais está centralizada. O fenômeno dos 
estados nacionais, como processo – também historicamente datado do século XIX 
– inaugura a ideia de Nação como comunidade de sentido26, ou comunidade 
imaginada27. A nova acepção dada às redes científicas, como mecanismos de 
transformação política da sociedade, promove uma ressignificação das relações 
entre ciência e Estado, distinta daquela inaugurada no século XIX, devido à 
multiplicação dos atores e ao deslocamento do protagonismo, dando aos 
imaginários sociais28, novas articulações entre imaginário, política e transformações 
sociais.  
O novo paradigma proposto pelas redes não representa uma real novidade no 
âmbito da produção científica vista isoladamente, porém, ao inserir, 
necessariamente, todos os elementos do processo de produção de conhecimento – 
insumos, problemas, conceitos, sujeitos, pesquisadores, resultados – na 
perspectiva da transformação (ou manutenção) do status quo da sociedade, 
condiciona o fazer científico a esse patamar. Nesse sentido, as redes amplificam a 
potencialidade transformadora do processo de produção, divulgação e uso do 
conhecimento científico, afinal, como bem indicou Eduardo Tomanik29 “A realidade 
é sempre mais complexa do que podemos perceber; por isso pesquisamos. Ela é 
sempre diferente do que gostaríamos que fosse; por isso tentamos modificá-la”. 

 
26 Bronislaw Bazco, “Imaginação social”, em Enciclopédia Enaudi. Vol. 5, Anthropos-homem (Lisboa: 
Imprensa Nacional, 1985) 298. 
27 Benedict Anderson, Nação e consciência nacional (São Paulo: Ática, 1989).  
28 Bronislaw Bazco, “Imaginação social”... 
29 Eduardo Tomanik, O olhar no espelho: "conversas" sobre a pesquisa em Ciências Sociais, 2ª ed. 
(Maringá: Eduem, 2004) 219. 
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Na América Latina – com alguns desdobramentos na Península Ibérica30 – 
recentemente tem crescido a conscientização e a utilização do enorme potencial de 
transformação social da ciência. Segundo Fernando Campos, a nova configuração 
das redes representa uma diferente prerrogativa do modelo clássico, e de sua 
transformação na década de 1960, assumindo um papel imprescindível na 
investigação do século XXI. Para esse cientista político português, "torna-se 
impossível falar de investigação científica, sem falar de 'redes' – a separação é 
impossível"31 
Eduardo Devés, o principal articulador da Internacional del Conocimiento (IdC), em 
texto de 2014, atualiza as perspectivas do trabalho em rede na Nossa América. 
Dentre os pontos destacados por esse autor32, há três aspectos que parecem 
significativos para nossa argumentação. O primeiro diz respeito ao dinamismo 
inerente às redes, as quais vão sendo ampliadas e subdivididas em função de novos 
questionamentos e novas necessidades. O segundo ponto é que a ampliação das 
redes deve oferecer espaços para a inovação, como forma de democracia interna, 
e garantir que novas iniciativas possam ser desenvolvidas, como ampla liberdade 
de expressão de seus membros. Por fim, o dinamismo e a inovação, que são 
características inerentes à sociedade e à ciência, devem propiciar às redes novos 
modos de ação, com diversidade de objetivos e apoio financeiro, para que haja 
maior eficiência no cumprimento das metas estipuladas pelos objetivos das redes. 
 
5. A TRANSFORMAÇÃO NA AMÉRICA LATINA PELAS REDES CIENTÍFICAS  
A despeito das particularidades e idiossincrasias, poderíamos, de modo superficial, 
apontar algumas características como pontos convergentes da América Latina, 
guardadas algumas evidentes diferenças de proporção entre os países. Nossas 
elites políticas não apresentam e tampouco são comprometidas com projetos 
nacionais e muito menos com a região. A organização de nossos Estados busca 
sempre atender interesses de tais elites, podendo haver divergência entre os 
interesses dos atores políticos; porém, em todos os países da região, há uma 
segregação entre os setores populares e os espaços de tomada de decisão, as 
esferas administrativas e políticas do país. Como decorrência desse quadro geral, 
os problemas sociais mais marcantes envolvem pobreza, educação, saúde e 
segurança, em proporções distintas conforme o país, porém sempre acompanhados 
de práticas de corrupção bastante significativas.  

 
30 Nos congressos da IdC y nos eventos das redes integrantes da DM pode-se notar um aumento da 
submissão de trabalhos por pesquisadores ibéricos; ver, por exemplo, André Lopez, “La 
estructuración de redes…” e André Lopez, “Acesso à informação e redes sociais: circulação de ideias 
e produção de novos saberes”, em Ciência da Informação: estudos e práticas; vol. II, ed. Cláudio 
Duque (Brasília: Thesaurus, 2015) 289-305. 
31 Fernando Campos, “A investigação e as redes: a impossível separação”. Diálogos en Red: Nuestra 
América V1 (2014), 119. 
32 Eduardo Devés-Valdés, “10 proposiciones sobre redes...”, 98. 
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Em todos os casos, há um enorme distanciamento entre a produção do 
conhecimento científico e a sociedade, mesmo naqueles casos onde a fundação de 
universidades públicas partiu de pressupostos de integração, como, por exemplo, a 
Universidad Nacional Autonoma do México (UNAM), que até hoje expõe belíssimos 
e grandiosos murais que endossam tal discurso. O corolário, infelizmente, é a 
conformação de um sistema universitário promissor, com constantes problemas de 
estruturação e recorrentes crises orçamentárias, que impedem o cumprimento pleno 
de objetivos para o ensino, pesquisa e extensão, os quais, muitas vezes, são 
desconectados dos problemas regionais. O conhecimento científico é quase que 
exclusivamente produzido em instituições universitárias, porém apresenta baixo 
reconhecimento nacional e internacional; há uma forte dependência do 
conhecimento legitimado nos grandes centros (especialmente, Austrália, Canadá, 
Europa, Estados Unidos e Japão).  
No caso das políticas arquivísticas, os países ibero-americanos manifestam 
dependência intelectual e científica muito marcada em relação à Espanha. O 
reconhecimento regional e local de pesquisadores passa pela obtenção de vínculos 
formais com tais centros, sobretudo no nível da formação doutoral. Na América 
Latina, estudamos utilizamos, citamos e publicamos os especialistas tidos como 
internacionais (majoritariamente europeus, estadunidenses e canadenses), porém 
sem reciprocidade. Igualmente, o mercado editorial é pouco representativo das 
conquistas científicas da região, com grande comercialização/tradução de obras 
originadas nos centros preferenciais.  
Articular o conhecimento em rede não visa apenas intensificar a produção científica, 
mas alterar importantes fundamentos na correlação de forças da sociedade, seja 
pela modificação da relação entre ciência e cidadania, seja pela incorporação de 
novos saberes e novos protagonistas do saber. As mudanças de relação buscam 
alterar a hegemonia da produção científica, capitaneada pelos países mais ricos. A 
IdC, por exemplo, em 2007, incluiu em suas propostas programáticas, entre outras 
coisas, a articulação de uma rede de profissionais do conhecimento e da 
informação, transcendendo partidos, nações, associações, disciplinas e instituições. 
Uma grande rede que, acima das crenças e ideologias, se comprometeria com a 
qualidade do conhecimento e honestidade intelectual, convicta de que estas são as 
chaves para o bem-estar da humanidade, particularmente para a América Latina e 
o Caribe33. Tais ideias foram melhor expressas em 2010, em um manifesto que 
propôs quatro objetivos iniciais, relacionados à produção do conhecimento e à 
perspectiva de transformação da realidade latino-americana: 

“(i) potenciar el desarrollo del conocimiento; (ii) potenciar los beneficios del 
conocimiento para la calidad de la vida, la apertura hacia nuevas formas de 
organización de la existencia y la eficiencia en la inserción mundial; (iii) 
proponer a la sociedad formas de trabajo que permitan extraer del quehacer 
intelectual todo lo posible, teniendo en cuenta que tanto el bienestar como el 

 
33 Ver online: <http://www.internacionaldelconocimiento.org/index.php/quienes-somos>. 
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poder de una sociedad dependen, en grado importante, del desarrollo del 
conocimiento y sus derivaciones; (iv) avanzar hacia la coordinación de 
nuestros propios quehaceres, para constituirnos en una voz en el espacio de 
ALC y hacia el mundo”34.  

O movimento da IdC tem impulsionado uma grande quantidade de eventos e redes 
mais específicas, como é o caso da rede DM, criada com o objetivo de estimular a 
produção e o acesso à produção intelectual latino-americana, tendo se convertido 
em uma rede mais verticalizada, aglutinadora de pequenas redes. A Red de las 
Jornadas Internacionales de Acceso a la Información (RedJIAI) se fez representar 
no I Encuentro de Redes Académicas e Investigativas en América Latina, el Caribe 
y Europa Latina: la construcción de solidaridad en redes de investigadores de 
nuestra América, evento organizado pela DM, em 2014, na Colômbia, apresentando 
reflexões sobre o papel das redes na transformação do conhecimento, com a sólida 
perspectiva de que é cada vez mais necessária a articulação e consolidação de 
espaços latino-americanos de produção intelectual de alto nível científico35. 
A RedJIAI é o resultado de uma atitude de rede iniciada em 2010, que se mantém 
ativa e em expansão deste então, em um ambiente dinâmico com abertura 
internacional. A rede conduziu, em 2010 e 2013, dois simpósios de acesso à 
informação no âmbito dos congressos da Internacional del Conocimiento (CICs), em 
Santiago (Chile). Em outubro de 2013 organizou seu terceiro evento em Medellín 
(Colômbia), com o nome Jornadas Internacionales de Acceso a la Información 
(JIAI). Em maio de 2014 foi institucionalizada a rede das JIAI (RedJIAI), com a 
criação de um ambiente próprio na Internet36, demarcando formalmente um trabalho 
contínuo de quatro anos e indicando com clareza seu objetivos, ações, metas e 
pessoas envolvidas. A página serve, ainda, para manter registro sistemático das 
ações da rede, funcionando não somente como insumo à memória, mas, 
principalmente, como recurso cotidiano para a execução de ações colaborativas. 
Em julho de 2014 foi celebrada uma segunda edição das JIAI, em Quito (Equador). 
Em julho de 2015, as JIAI ocorreram em Montevidéu (Uruguai); em outubro do 
mesmo ano ocorreu a terceira edição do simpósio de acesso à informação, dentro 
de mais um CIC, no Chile – o sexto evento internacional da rede, em meia década 
de atividade. Em julho de 2016, a RedJIAI ultrapassou as fronteiras da América do 
Sul, organizando uma versão das JIAI na Cidade do México. Para novembro de 
2017 está prevista a realização de outra JIAI em Buenos Aires. O debate acadêmico 
resultante de cada um desses eventos tem sido fundamental para fortalecer os laços 
entre especialistas em acesso à informação de diferentes locais da América Latina, 
como bem demonstram os mais de 150 afiliados da rede.  

 
34 Internacional del Conocimiento. Compromiso intelectual 2010... 
35 María Cristina Betancur Roldán, André Lopez e Daniel, Barredo Ibañez, “Jornadas Internacionales 
de Acceso a la Información (JIAI): una red sobre el acceso a la información”. Diálogos en Red: 
Nuestra América V1 (2014), 19 . 
36 Ver online: <http://www.jiai.info/>. 



 
Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ________________________________________________________ 
 

A proposta é continuar refletindo, constantemente, a respeito das distintas formas 
de acesso à informação e as distintas maneiras de aceder a documentos e 
informações estatais e/ou de interesse cidadão, em uma abordagem 
multidisciplinar, para a qual concorrem, entre outras áreas, Administração, 
Arquivologia, Biblioteconomia, Ciência da Informação, Comunicação, Direito, 
Educação, Filosofia, História, Política. Um dos objetivos da rede e seus eventos é 
colaborar com o debate e a produção científica de grupos e instituições que também 
se dedicam ao tema – permitindo consolidar redes de produção de conhecimento 
colaborativo, estimular debates, multiplicar os atores e seus respectivos estudos –, 
bem como permitir o seu reconhecimento por outros pares37, em uma perspectiva 
de integração latino-americana. A rede é aberta e acessível a qualquer interessado 
que se identifique com sua proposta, apresentada na página da rede38 e 
complementada no documento Carta de Montevideo39. 
A perspectiva de integração latino-americana parte do pressuposto de que existem 
suficientes pontos de convergência na região, tanto em termos históricos como 
sociais, que podem ser tomados como base para a construção da unidade 
necessária para a produção de conhecimento científico, em uma nova 
perspectiva - bem caracterizada por Fernando Campos40  -, conforme defende o 
manifesto da IdC41. Parte, ainda, da constatação de que os esforços 
individualizados, ou nacionalmente restritos, não têm suficiente impacto na 
produção científica global de ponta e nem uma correspondência com a 
transformação da realidade regional, como vem demonstrando a história da América 
Latina dos últimos 200 anos.  
 
6. UMA UTOPIA: DOUTORADO INTERAMERICANO EM POLÍTICAS PÚBLICAS 
DE INFORMAÇÃO 
Uma das chaves para a transformação da América Latina pelas redes científicas 
regionais reside no escopo. Existem muitos grupos e redes que trabalham com 
temas relacionados à esfera política – os CICs e os encontros da DM (ECHTECs) 
podem bem demonstrar isso – porém não estão articulados entre si e acabam por 
reproduzir, em menor escala, os problemas da construção de conhecimento de 
maneira isolada, com pouca ou nenhuma informação sobre os grupos e redes mais 

 
37 Um exemplo de integração foi a realização, no CIC-2015, de uma sessão conjunta dos simpósios 
sobre acesso à informação e sobre comunicação científica e tecnologia, da qual esse texto é 
resultante. 
38 Ver online: <http://www.jiai.info/p/o-que-sao-as-jiai.html>. 
39 Red de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información, “Las JIAI 2015 aprobaron la 
Carta de Montevideo”. Red de las Jornadas Internacionales de Acceso a la Información, 09 
novembro. 2015.; ver a Carta de Montevideo online: <https://goo.gl/TW7iSN>.  
40 Fernando Campos, “A investigação e as redes...” 
41 Internacional del Conocimiento. Compromiso intelectual 2010... 



 
Diálogos en Mercosur – Rede Académica 
Serie Diálogos en Red – Nuestra América 

 ________________________________________________________ 
 

próximos, o que reduz o potencial de sinergia42. A diversidade de temas abordados 
por tais redes e grupos é ampla, porém com transversalidades restritas, por estarem 
concentrados nos focos-problema de sua especialidade. Por exemplo, há grupos 
que trabalham questões específicas relacionadas à política e às relações de gênero 
e outros sobre povos indígenas e relações de dominação (simpósios 9 e 10 do CIC-
2015) sem, no entanto, unificarem pautas comuns de discussão, que poderiam 
ocorrer pela transversalidade dos estudos das políticas públicas (termo recorrente 
em ambos simpósios), para os quais se faz necessária a discussão sobre o acesso 
à informação.  
A alta especialização e as especificidades, predominantes nos ambientes de 
pesquisa, precisam abrir-se às esferas de compartilhamento de saberes e 
oxigenação do conhecimento consolidado, permitindo olhares mais amplos, para 
que não se perca a visão global e a capacidade de interpenetrabilidade entre a 
ciência e seu entorno sócio histórico, somente possível pelo debate multidisciplinar, 
pautado por temas transversais. Do contrário, a clássica anedota que define o 
especialista como alguém que sabe cada vez mais sobre cada vez menos, será 
uma triste realidade. Para Serge Moscovici, o pesquisador pode ser caracterizado 
como uma mistura de raposa e ouriço43. A feição raposa estaria na extrema astúcia 
necessária para a pesquisa empírica, buscando dados e fatos, onde quer que eles 
estejam. A transformação vem no momento de compartilhar suas conclusões, 
quando, assim como o ouriço, o pesquisador se fecha, expõe suas armas e, ao se 
recusar a compartilhar e a debater seu saber, busca cristalizar suas certezas como 
se fossem conhecimentos imutáveis:  

"Enquanto descreve, nós o vemos perseguir, explorador e agressivo como a 
raposa, as numerosas pistas da geografia social, combinar fatos e noções 
díspares, usar da astúcia com os métodos sem o menor constrangimento. 
(...) O que conta apenas é o faro e, em definitivo, o sucesso ou fracasso. (...) 
A partir do momento em que o pesquisador se aplica em explicar a massa 
dos resultados obtidos, tudo muda. Espontaneamente, como o ouriço, ele se 
enrola como uma bola, eriça seus espinhos, ou seja, recusa aquilo que 
contradiz e contraria sua própria visão. Esses resultados ele examina no 
interior de uma disciplina e a partir de uma causa única, a chave dos 
enigmas. Ele os relaciona com um sistema de teorias cuja autoridade é 
reconhecida. Fala-se então de paradigma."44.  

O debate multidisciplinar é uma poderosa ferramenta para romper com o que se 
podería denominar de síndrome de ouriço, cujos efeitos nocivos são agravados pela 
condição periférica atual da ciência na América Latina, já que os conhecimentos 

 
42 Nos dois últimos eventos da IdC e da DM, outubro e maio de 2015, respectivamente, havia mais 
de 120 simpósios (73 e 50, respectivamente) porém nenhum índice geral que apresentasse a relação 
de todos de maneira direta e tampouco uma programação com horários que permitissem a circulação 
de especialistas pelos diferentes fóruns. 
43, Serge Moscovic, A máquina de fazer deuses (Rio de Janeiro: Imago, 1990). 
44 Serge Moscovici. A máquina de ... 10 
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cristalizados não foram forjados na região, porém nos centros acreditados do saber, 
passando de paradigma a dogma. 
É necessário que se considere a situação periférica da produção do conhecimento 
científico na região e o quadro de dependência teórica e institucional que existe em 
relação aos centros reconhecidos como mais importantes do ponto de vista 
científico. Em todas as áreas (veja-se, como exemplo, os centros de estudos 
americanistas e brasilianistas europeus e estadunidenses) tais espaços 
institucionais ditam as pautas acadêmicas e produzem aquela que é considerada a 
bibliografia de ponta, enquanto os grupos da região atuam como reprodutores de tal 
saber, sem obter espaços representativos, ou cientificamente acreditados, para 
difundir e avançar seu conhecimento. Ao centralizar os textos de referência, aqueles 
polos aglutinadores definem as bases teóricas academicamente reconhecidas em 
nível mundial. A difusão e o controle teórico ocorrem, basicamente, de três 
maneiras: (i) a recepção de cientistas da região nos centros internacionais para a 
consolidação de sua formação, estimulada por atraentes bolsas de doutorado e pós-
doutorado, gerando uma via de mão única do saber que começa no centro 
internacional formador e chega à América Latina, trazida por tais “alunos”; (ii) a vinda 
de pesquisadores daqueles centros para difusão inicial, na região, de 
conhecimentos já consolidados lá fora, fortalecendo a mesma via de mão única; (iii) 
pela oferta bibliográfica na região, com traduções, caso seja necessário, e até 
mesmo com o apoio para construção, modernização e ampliação do acervo de 
bibliotecas, com obras reconhecidas; não há, entretanto, ações que permitam 
diminuir a dificuldade de publicação para os pesquisadores locais, o que contribui 
para o aprimorando da mesma via de sentido único na divulgação do conhecimento. 
A segunda chave para a transformação é a formação de cientistas comprometidos 
com a construção de uma base teórica ancorada nas especificidades da região, e 
com a construção de conhecimento transformador, capaz de ser viabilizada por uma 
atitude em rede, multidisciplinar. A proposta inicial de tal utopia, já em curso, parte 
da consolidação das redes da região, buscando obter alguns resultados práticos, 
integrados, que possibilitem criar melhores instrumentos de coesão teórica, técnica 
e institucional.  
Para o âmbito teórico é fundamental romper com o isolamento teórico de grupos e 
redes, formulando vastos repertórios bibliográficos por áreas e temas de 
investigação, identificando as produções mais significativas, quebrando o 
protagonismo da atual bibliografia internacionalmente acreditada. Um exemplo 
bastante palpável da dependência conceitual: no Brasil, parte importante da 
sustentação conceitual de trabalhos científicos de história está calcada em 
pressupostos teóricos propostos por um medievalista e um especialista em 
movimentos sociais ingleses dos sécs. XVIII/XIX, autores europeus que também 
são citados na produção intelectual de outros países da região; ao mesmo tempo, 
não há intercâmbio e conhecimento da produção regional entre os autores desses 
países. Não se trata de desmerecer a importância de autores clássicos, mas da 
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necessidade de, a partir deles, forjar bases teóricas mais condizentes com a região, 
construir uma nova base conceitual. Hoje, tal construção é praticamente impossível 
por que sequer conhecemos o que nossos vizinhos produzem a partir dos mesmos 
clássicos que utilizamos, e vice-versa. Atualmente, os CIC e os encontros da DM 
têm plena capacidade de impulsionar a consecução da tarefa de renovação teórica 
feita desde, e para, a região, por meio da mobilização de seus membros e redes. 
No âmbito técnico, é preciso padronizar, no nível da região, regras e modelos para 
a formalização de produtos científicos, tais como normas para referência técnica, 
para elaboração de revistas científicas, para descrição de fontes e documentos, 
para apresentação de projetos e trabalhos científicos, entre outras, evitando, assim, 
a replicação da anedota do burro e da cenoura, que muitas vezes é criada por nós 
mesmos para nossos vizinhos e vice-versa. A existência de padrões técnicos 
comuns para a região nos pouparia o cansativo, e sempre imperfeito, trabalho de 
conversão e adaptação formal na divulgação do conhecimento científico. Hoje, as 
redes científicas latino-americanas têm capital intelectual e condições práticas mais 
do que suficientes para a tarefa, sendo necessária, no entanto, a criação formal de 
um grupo de trabalho. 
Institucionalmente, é necessário elaborar estudos que levem à formação de 
requisitos mínimos para a criação, reconhecimento, funcionamento e acreditação e 
programas de pós-graduação no âmbito da América Latina como um todo, sem 
exceções – inspirado, porém não copiado, no tratado de Bologna. Trata-se de um 
ponto bastante complexo já a diversidade de práticas, entendimentos e 
normatizações é enorme, a começar pela compreensão das modalidades de curso. 
No Brasil, por exemplo, a pós-graduação tem normas bem definidas e, mesmo 
assim, continuam a existir controvérsias quanto ao entendimento de suas quatro 
modalidades, divididas em duas categorias45, o que dificulta sobremaneira a 
circulação de pesquisadores e alunos pelos diferentes espaços institucionais de 
pesquisa da região, já que a validação de títulos, disciplinas e demais atividades é 
sempre problemática e, às vezes impossível. Enquanto não houver uma solução, a 
intensificação do trabalho colaborativo iniciado nas redes fica restrita ao espaço 
virtual e dependente de esforços pessoais, sem que ocorra a formalização de tais 
relações. O primeiro grande desafio da proposta é solucionar esse problema, 
lembrando que não se trata apenas de definir as pautas formais de integração 
institucional, mas de criar uma agenda institucional capaz de implementar tais 
pautas nos países da região, o que depende mais do poder de articulação política 
das redes do que de sua capacidade científica.  
Para que a ciência latino-americana possa ter efeitos transformadores na região é 
necessário, por exemplo, que um título de doutor tenha o mesmo valor e 

 
45 Os cursos de especialização e MBAs incluem-se na categoria pós-graduação lato-sensu. A 
categoria stricto-sensu engloba o mestrado acadêmico, o mestrado profissional e o doutorado 
acadêmico. Muitas vezes as distinções entre mestrado profissional e especialização apresentam 
problemas em situações específicas. 
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reconhecimento acadêmico em todos os países e que seja resultante do mesmo 
tipo de processo e atividades. Um exemplo prático das consequências da falta de 
definição comum quanto à titulação é que, em alguns países, os mestrados somente 
podem existir formalmente se a totalidade do corpo docente for composta por 
doutores. Em outros países não há tal exigência, o que gera problemas na 
convalidação de títulos de mestrado, conforme o país de formação e o país para o 
qual se deseja a convalidação. Uma alternativa que não depende de modificações 
nas normativas legais de cada país seria criar um quadro comparativo, por países, 
das diferentes categorias de formação, modalidades e respectivas regulamentações 
e, a partir daí, delinear denominações específicas que sejam capazes de melhor 
definir os modelos conforme suas características, independentemente da 
denominação original – e isso já pode ser feito no âmbito das redes existentes. 
O último passo da proposta é aumentar a quantidade de doutores comprometidos 

com a transformação da região, criando um curso de doutorado multidisciplinar em 

políticas públicas de informação, que seja capaz de transitar com profundidade em 

várias áreas de conhecimento, como Administração Pública, Arquivologia, 

Biblioteconomia, Ciência da Informação, Comunicação, Direito, Educação, Filosofia, 

História, Política, conforme seja a escolha de tese do aluno. O instrumental teórico, 

técnico e institucional, a ser constituído pelo trabalho em rede na região, 

representará parte do embasamento necessário para a consecução da pesquisa. O 

modelo Erasmus Mundus parece ser inviável para a região, tanto pela complexidade 

dos acordos internacionais que teriam que ser assinados por autoridades de 

distintos países (em universidades, ministérios, entre outros), como pela 

dependência que estes acordos teriam do instrumento de normalização institucional 

já anotado. Mais viável é situar o programa em uma universidade da região, cujo 

reconhecimento acadêmico seja inquestionável – aquelas que aparecem nas 

posições superiores dos rankings acadêmicos46 – e tenha capacidade, por conta 

disso, de produzir convênios e acordos com as demais universidades da região, de 

modo que o título que ela outorgue seja facilmente aceito e convalidado pelas 

demais.  

 
46 Não se trata de usar tais ferramentas no sentido classificatório. O entendimento é apenas 
referencial, já que naturalmente a melhores e mais bem reconhecidas universidades da região 
estarão bem posicionadas. 
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O curso deve ser itinerante, composto por um núcleo principal de docentes da 
universidade matriz e complementado por docentes especialistas locais. Isso 
permite a adoção de classes concentradas, minimizando os custos e o impacto de 
traslados do corpo docente externo, bem como colabora para que um número maior 
de alunos possa participar da experiência, uma vez que não haveria necessidade 
de se deslocar. No modelo atual, os alunos têm que suspender, por pelo menos dois 
anos, suas vidas e afazeres laborais locais para poderem acompanhar um curso de 
doutorado em outra localidade, país ou mesmo continente. Os custos para isso são 
altíssimos e os estudantes têm que buscar fontes de financiamento e/ou bolsas. 
Estas últimas são, muitas vezes, outorgadas pela instituição recebedora e, portanto, 
condicionadas a um certo enquadramento acadêmico que pode incluir, 
subliminarmente, a adequação a determinados autores e respectivos preceitos 
teóricos.  
O preenchimento de vagas latino-americanas de doutorado nas universidades 
europeias, salvo raras exceções, é condicionado à oferta de bolsas e à possibilidade 
que as universidades tenham de liberar seus mestres por pelo menos dois anos (na 
maioria dos casos, os candidatos ao doutorado aptos para concorrer a tais bolsas 
têm que possuir uma carreira acadêmica anterior), criando um buraco na 
universidade de origem e limitando a quantidade de docentes a serem capacitados. 
Em termos práticos, e à guisa de ilustração, um departamento que tenha 20 
professores, sendo 2 doutores, 12 mestres e 6 graduados/especialistas, e que 
possa liberar, por vez, até 10% de seu corpo docente para capacitação, levaria 16 
anos para ter 10 doutores e 32 anos para titular a totalidade do quadro docente, 
desconsiderando aposentadorias, mudança de emprego, licenças etc. Novamente 
vem à tona a alegoria do burro e da cenoura, na qual a instituição opta, em nome 
da capacitação, por prescindir continuamente de 10% de seu corpo docente por um 
período que supera o tempo médio de vinculação laboral de um professor com a 
universidade.  
A vantagem do curso itinerante é permitir a capacitação simultânea da totalidade, 
ou grande parte, do corpo docente de uma universidade, uma vez que não há 
necessidade de deslocamento (portanto, diminuindo a dependência de bolsas) e 
nem de suspensão das atividades didáticas, posto que as aulas ocorrerão de modo 
concentrado, sem inviabilizar as atividades locais. O projeto prevê, também, a 
contínua formação de novos pesquisadores, os quais deverão se tornar parte ativa 
da perspectiva futura de criação local de novos cursos de pós-graduação, seja pela 
pesquisa bibliográfica, seja por sua incorporação em novos estudos. 
Os quadros adiante ilustram o processo atual de maneira esquemática, sem 
pretensões quanto à precisão. A parte da esquerda simboliza a América Latina, com 
muitos não doutores (em amarelo) e alguns poucos doutores (em verde) 
trabalhando isoladamente. Na figura 1, a parte da direita simboliza os centros de 
formação internacionais com seus doutores (em azul) recebendo apenas dois 
jovens pesquisadores. Com a concessão de bolsas, após 4 anos haverá dois novos 
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doutores retornando à região e permitindo o reinício do processo; voltarão às 
respectivas instituições onde trabalharão isolados dos demais doutores da região, 
na perspectiva já comentada.  

 
Figura 1: Modelo atual de capacitação doutoral e pós-doutoral na América Latina. 
Fonte: elaboração própria. 
 
A figura 2 se vale do mesmo esquema de representação, mas demonstra os 
resultados alcançados com o processo a ser iniciado com a união dos recursos 
humanos disponíveis na América Latina – e comprometidos com a transformação –
, para a criação do Doutorado Interamericano em Políticas Públicas de Informação, 
visando capacitar e garantir a permanência de pesquisadores na própria região. 
Idealmente, possibilitar-se-ia o avanço da produção científica ao ponto de 
pesquisadores dos centros internacionais procurarem a América Latina para 
capacitação, reconhecendo-nos como pares científicos.  
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Figura 2: Modelo utópico de capacitação doutoral e pós-doutoral na América Latina. 
Fonte: elaboração própria. 
 
O modelo utópico é baseado em um modelo real existente no Brasil há mais de 15 
anos, denominado Doutorado Interinstitucional (Dinter). Através deste modelo, uma 
instituição mais capacitada aplica um de seus cursos, momentaneamente, em uma 
instituição recebedora, como foi ocaso, por exemplo, do convênio entre a 
Universidade Federal do Espírito Santo (UFES) e a Universidade de Brasília (UnB). 
Entre 2012 e 2016, foi atendida a demanda de titulação de doutorado para 11 
professores de diferentes departamentos da UFES, pelo Programa de Pós-
graduação em Ciência da Informação da UnB, situada a mais de 1250 km, sem que 
houvesse interrupção de atividades dos docentes de nenhuma das universidades. 
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No caso da UFES, alguns professores conseguiram afastamentos curtos para se 
dedicarem à redação da tese, na forma de rodízio entre eles. A titulação de tal 
número de pesquisadores, pelo modelo tradicional de afastamento para 
capacitação, considerando que envolveu professores de 4 cursos, levaria pelo 
menos 12 anos. A expectativa atual é que, com os 11 novos doutores somados aos 
já existentes na instituição, um novo curso de mestrado possa ser ali criado em até 
2 anos, auxiliando na formação constante de novos pesquisadores e impulsionando 
a criação de mais um centro nacional de produção científica especializada. 
A ideia do Doutorado Interamericano em Políticas Públicas de Informação parte do 
pressuposto de que a intensificação dos estudos e, principalmente, do intercâmbio 
de pesquisas e da construção colaborativa de saberes, seria algo extremamente 
benéfico para a modificação do estado de coisas, na América Latina, a partir de uma 
atitude de rede. A capacitação de novos doutores regionais, formados sob a ótica 
do compartilhamento de saberes com os pares latino-americanos, contribuiria 
significativamente para a mudança na organização na produção científica 
concernente às relações cidadão-Estado. Por sua vez, tal produção poderia afetar 
a revisão da agenda do acesso à informação, o que pode ter efeitos práticos na 
esfera política da região. As questões colocadas pelo candente debate sobre 
transparência e acesso à informação constituem temas transversais que podem ser 
traduzidos em estudos de políticas públicas de informação, criando inúmeros pontos 
de convergência multidisciplinares. A modificação das práticas atuais, com a 
construção de uma atitude de rede, pode permitir a reconfiguração dos espaços de 
produção, circulação e legitimação de conhecimentos científicos, enfim, da 
construção do saber. A transformação requer, por um lado, a capacidade de superar 
os restritos campos dos nacionalismos, em uma perspectiva multidisciplinar, o que 
significa capacitar os pesquisadores da América Latina a partir de seu potencial de 
produção de conhecimento relevante de ponta, de primeiro nível. Por outro lado, 
faz-se necessário ter humildade intelectual suficiente para trabalhar e aprofundar o 
conhecimento de forma colaborativa, dialogando com nossos pares regionais 
(Nossa América). A atitude de rede envolve não apenas aprender a acessar 
informações de nossos pares, mas também permitir amplo acesso a nossos dados 
de produção de saberes, rompendo com a alegoria do ouriço e da raposa sugerida 
por Moscovici, democratizando o conhecimento e permitindo que o Sul seja o nosso 
Norte, na acepção dada por Torres García, na década de 1940. 
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